
         Beste Ouers 
 

 
 

GRAAD 7 ENTREPRENEURS 
Geluk aan ons Graad 7’s wat op 23 Oktober ‘n 
baie suksesvolle geleentheid gehou het. Hulle het 
deur hulle harde werk oor die R17 000 ingesamel 
wat genoeg is om die koste van skoolsakke vir die 
kinders van Tshwarangkganang Weeshuis in 
Hammanskraal te dek. Dankie aan die leerlinge en 
hulle ouers en aan Mev Bukowski, wie die 
geleentheid gereël het, en aan die onderwysers 
wat haar gehelp het. 

KONTAK MET DIE SKOOL TEN TYDE 
VAN ‘N KRAGONDERBREKING 

Ons nood-selnr. is:  081 1600 380 
Maak asseblief ‘n nota van hierdie nommer. 
Ons het ‘n hele paar kragonderbrekings 
gehad so het as ‘n noodmaatreël die foon 
aangekoop. Dit sal slegs geaktiveer word 
wanneer die krag af is en sal gedeaktiveer 
word wanneer ons gewone fone weer aan is. 
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NUUSBRIEF #35 
1 November 2019 

DIE PLANT VAN KURK EIKEBOME

As ‘n afskeidsgeskenk aan die skool wil ons twee kurk eikehoutbome plant om die gapings in die 
laan langs die voorskool parkeerterrein te vul. 
 

Dit is geen gewone bome nie. Hierdie laan van kurk eikebome is in 1939 geplant deur die 
kunstenaar Herman Pierneef wat die pad na sy huis wat vandag nog op die perseel langs die 
kleuterskool lê, geplant het. 
 

Hierdie eiendom, wat as “Die Kraal” bekendstaan, is op die fondamente van ‘n ou Ndebele kraal 
gebou wat die steen huise hulle baie ongewone uitleg gee. Hierdie eiendom is in 1979 as ‘n 
Nasionale Monument verklaar. 
 

Ek is seker dat hierdie kurk eikebome ook monument status waardig is. Om nuwe bome te plant 
waar hulle in die verlede verloor is sal bydra tot die bewaring van hierdie nasionale monument en 
sal vir toekomstige generasies die natuurlike materiaal van die skool verbeter. Beide Kristal en ek 
is professionele botaniste en oor die algemeen staan ons slegs die gebruik van inheemse spesies 
vir landskapwerk voor. Ons is baie gelukkig om in hierdie geval ‘n uitsondering te maak gegewe 
die historiese konteks en kulturele waarde van hierdie bome. Ons sal baie dankbaar wees as u 
hierdie inisiatief sal ondersteun.  
 

Die bome wat ons wil plant kom vanuit die laan. Sophie het drie jaar gelede die akkers wat ons 
geplant het, bymekaar gemaak en ek het hulle in my kwekery laat groei met die oog daarop om 
hulle aan die skool te skenk. Ek hou ook ‘n paar boompies om by ons nuwe tuiste te plant as ‘n 
herinnering van die vele aangename jare by St Paulus. 
 

Ek het hierdie e-pos van die Desmet gesin ontvang wie ons ongelukkig aan die einde van die jaar 
vaarwel gaan toeroep om hulle in Port Elizabeth te vestig. Ons is so waarderend van hierdie baie 
betekenisvolle gebaar en sal die bome wat geplant word mooi oppas. Hulle sal ‘n herinnering 
wees van die tyd wat hulle in ons gemenskap deurgebring het. 

Gelukkige Diwali en Sal Mubarak aan 
ons gesinne en personeellede wat 

hierdie belangrike feesdae gedurende 
die afgelope naweek gevier het. 



LAAT JOU VOETSPOOR 
Ons het R4 113 ingesamel met hierdie inisiatief 
in solidariteit met kinders in ons land wat nie 
hulle eie skoolskoene het nie. 
Die bedrag is aan die Katolieke Skoolraad 
oorbetaal vir gebruik in skole met min 
hulpbronne. 

GELUKWENSE 
Christian Oliver (Graad 7C) het sy Junior Swartbelt 
status in die ISKF Eksamens behaal. Dit het baie jare se 
harde werk vereis en is ‘n groot mylpaal. Baie geluk, 
Christian! 

RUGBY WÊRELDBEKER FINAAL 
Ons leerlinge en personeellede is uitgenooi om, 
in solidariteit met ons Span wat in die finaal is, 
hulle rugby hemde of enige hemp in ons Suid-
Afrikaanse kleure te dra. 
Ons NUWE OUER VERWELKOMINGSDAG vind 
Saterdag plaas maar ons mik om betyds klaar 
te wees sodat almal betyds tuis is om die 
wedstryd te kyk. 
Die administratiewe personeel sal van 08:30 
beskikbaar wees vir die afhaal van pakke en 
die Totem Sakke. 
Daar sal ‘n snapscan masjien wees vir betaling 
van skoolsakke. 
Om 09:00 sal daar ‘n kort bymekaarkoms in die 
saal wees. 

 
OOV AJV 

Dit is geskeduleer om Maandag, 4 November 
om 17:30 plaas te vind. 
By hierdie vergadering sal die OOV Voorsitter, 
Raadsvoorsitter en die Hoof hulle jaarlikse verslae lewer. 
Sonja Swart, ons onafhanklike Veranderingskonsultant 
wat die opname bestuur het, sal terugvoer gee oor die 
proses en fokusareas identifiseer vir die volgende 3 jaar, 
spesifiek soos die skool in die volgende dekade 
inbeweeg. 

Almal is welkom om die veragdering 
by te woon. 

Mag almal ‘n vredevolle, spesiale 
naweek - en een met ‘n oorwinning - 

saam met ons kinders geniet. 

WAT VOORLÊ 
Vrydag, 1 November: 
Musiekskool Konsert 14:00 
Swemgalas:  A- en B-Spanne by St Paulus 
C-Span by Lynnwood Ridge 
Saterdag, 2 November: 
Nuwe Ouers Verwelkomingsdag 08:30/09:00 – 10:30 
Mini-Krieket by St Paulus 07:30 – 08:30 
Maandag, 4 November: 
OOV AJV 17:30 
Dinsdag, 5 November: 
Dean’s Skryfbehoefte Stationery Aflewerings 
Krieket vs Hatfield: O13A by Hatfield; O12A by 
St Paulus 
Woensdag, 6 November: 
OOV/Raad/SBS ‘High Tea’ 13:00 
Krieket vs Hatfield:  O11A by St Paulus;  O10A by HCS 
Donderdag, 7 November: 
Krieket vs. Hatfield:  O9A by HCS;  O11B by St Paulus 
Vrydag, 8 November: 
Hoofde Middagete 
Swemgalas:  A-Span by DSG 
B- en C-Spanne by Glenstantia Primêr 
Ballet Konsert "The Little Mermaid"  19:00 
ALMAL WELKOM. Kaartjies te koop by die deur. 
Saterdag, 9 November: 
Mini-Krieket by St Paulus 07:30 – 08:45 
Ballet Konsert "The Little Mermaid"  19:00 
ALMAL WELKOM. Kaartjies te koop by die deur. 
Maandag, 11 November: 
Graad 5 – 7 eksamens begin 

 

SPORT UITSLAE 
Maandag, 28 Oktober 2019 
Krieket vs Jacaranda 
St Paulus O9A vs TVC O9A – St Paulus wen met 
17 lopies 
Welgedaan aan Declyn Jones wat 64 lopies in sy 
kolfbeurt behaal het. 
Dinsdag, 29 Oktober 2019 
Geen sport - ander skool nie genoeg spelers om ‘n 
span volt e maak nie. 
Woensdag, 30 Oktober 2019 
Krieket vs Jacaranda 
St Paulus O11A vs Jacaranda O11A – St Paulus verloor 
met 11 lopies 
Donderdag, 31 Oktober 2019 
St Paulus O11B vs Trinity O11A – St Paulus verloor met 
11 lopies 
 


